31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról1
hatályos: 2015.06.13 - 2015.06.14

Tartalom:
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
Új OENO-k (korlátozott intézménykörrel):
Kód
Index Tevékenység megnevezése
Pont
94616 48
Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
3535
94618 48
Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel
történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
2151
48
2505 Dévény Anna Alapítvány
Új OENOK-nak mefelelő minimum idő:
Kód
Név
Idő (perc)
94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
70
94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő
nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
40
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó betegségcsoportok, indikációs
területek és a felírásra jogosultak köre változott.
Sclerosis multiplex.
Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételei az új OENO-nak megfelelően változott:
6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi eljárások
Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi
eljárás számolható el:
Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája
az új OENO-knak megfelelően változott:
alábbi szakmák érintettek:
05 Csecsemő-gyermekgyógyászat
36 PIC
14 Reumatológia és fizioterápia
57 Fizio- és mozgásterápia
Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai az új OENO-kkal bővült:
94616* Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése

Csecsemők és kisgyermekek egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelése (idegfejlődési zavar,
idegrendszeri sérülés esetén) az egész test összes idegvégződésének a Dévény-módszer rendszerében
meghatározott módon, fejtől az alsó végtagig kézzel történő direkt ingerlése útján.
94618* Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő
nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
Csecsemők, kisgyermekek arc-, száj-, garat- és gégeizmok területének komplex habilitációs kezelése
(idegfejlődési zavar, idegrendszeri sérülés esetén) – nyelési, szopási problémás tünetek, beszédhiba
tünetei – a nyak, koponya, arc- és szájüregben elérhető idegvégződéseknek a Dévény-módszer
rendszerében meghatározott módon, az érintett testtájak kézzel történő direkt ingerlése útján.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. § és a 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. §, valamint a 4–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.)
2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. § (1)40 A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.41
Kód Index Tevékenység megnevezése
Pont
94616 48
Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
3535
94618 48
Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévénymódszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
2151
48

2505 Dévény Anna Alapítvány

(2) Az R1. 17. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási ideje
Kód Név
Idő (perc)
94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
70
94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel
történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
40
2. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban:
R2.)
2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó betegségcsoportok,
indikációs területek és a felírásra jogosultak köre.
Sclerosis multiplex.
3. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági
feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.)
NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.)
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek meghatározását az 1. melléklet
tartalmazza.
6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi
eljárások
Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző
egészségügyi eljárás számolható el:
(2) Az R3. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási
kompetenciája
05 Csecsemő-gyermekgyógyászat
36 PIC
14 Reumatológia és fizioterápia
57 Fizio- és mozgásterápia
(3) Az R3. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai
94616* Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
Csecsemők és kisgyermekek egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelése
(idegfejlődési zavar, idegrendszeri sérülés esetén) az egész test összes idegvégződésének a
Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, fejtől az alsó végtagig kézzel történő
direkt ingerlése útján.
94618* Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel
történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
Csecsemők, kisgyermekek arc-, száj-, garat- és gégeizmok területének komplex habilitációs
kezelése (idegfejlődési zavar, idegrendszeri sérülés esetén) – nyelési, szopási problémás
tünetek, beszédhiba tünetei – a nyak, koponya, arc- és szájüregben elérhető
idegvégződéseknek a Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, az érintett
testtájak kézzel történő direkt ingerlése útján.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
1.

Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű
része a „94610” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
(Kód

Index

„94616
94618

48
48

2.

Tevékenység megnevezése
Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

Pont)
3535
2151”

Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások
az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEPpel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű része a
következő 48 ponttal egészül ki:
„48
2505

Dévény Anna Alapítvány”

2. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
Az R1. 17. számú mellékletében foglalt, „A járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek
minimális ellátási ideje” megjelölésű táblázat a „93621” megjelölésű sort követően a
következő sorokkal egészül ki:
(Kód

Név

Idő (perc))

„
94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévénymódszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

70
40
”

3. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
1. Az R2. 2. számú melléklet
EÜ100 34/a. és EÜ100 34/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” című táblázatban
a „Budapest”, „Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet” sort követően
a „Budapest”, „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet” sor helyébe a következő sor lép:
(Város

Intézmény neve)

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

EÜ100 34/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- McDonald kritériumok által meghatározott, 18 év felett, relapszáló-remittáló sclerosis
multiplexben, amennyiben a terápia szándékolt megkezdése előtt - a gyógyszer alkalmazási
előírása szerint - két vagy három éven belül legalább két dokumentált, jelentős klinikai
relapszus volt igazolható, és állapota a Kiterjesztett Rokkantsági Skálán (EDSS) kevesebb
mint 5,5 (segítség nélkül legalább 100 m a járástávolság)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény
Neurológia írhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35
EÜ100 34/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Relapszusokkal járó, szekunder progresszív formájú sclerosis multiplex, 18 év felett,
amennyiben a neurológiai tünetek progressziója észlelhető, és az elmúlt két évben legalább
kettő, mozgáskorlátozottságot okozó dokumentált relapszus volt igazolható és a járástávolság
legalább 10 m
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény
Neurológia írhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35
2. Az R2. 2. számú melléklet
EÜ100 53/a. és EÜ100 53/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” című táblázat
a „Budapest”, „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet” sort követően a következő
sorokkal egészül ki:
(Város

Budapest
Debrecen
EÜ100 53/a.

Intézmény neve)

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a
betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a natalizumab
kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 Thyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a
betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló
antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a
secunder progresszív forma kialakulásáig
- Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos
lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és friss MRI
felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat),
rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és
perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma
kialakulásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény
Neurológia írhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0

EÜ100 53/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha
a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a
fingolimod kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, MRI felvételen legalább 9 Thyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a
betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6
órás megfigyelés, májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma
kialakulásáig
- Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos
lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és MRI
felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat),
rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6 órás megfigyelés,
májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma kialakulásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény
Neurológia írhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0

4. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
Az R3. 1. melléklet „6. Kiemelt szakterületek elszámolására vonatkozó általános szabályok”
megjelölésű rész „6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által
végezhető egészségügyi eljárások” megjelölésű részében foglalt táblázat a következő 77a. és
77b. sorral egészül ki:
(1.

OENO kód

Egészségügyi eljárás)

„
77a. 94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
77b. 94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévénymódszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
”

5. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
Az R3. 2. melléklet „I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája”
megjelölésű táblázata a „94610” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
(OENO Cs
kód

Egészségügyi eljárás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

„
94616 * Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése

O

94618 * Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő
nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2

OENO kód2)

X

94616

X

94618

05 Csecsemő-gyermekgyógyászat
36 PIC
14 Reumatológia és fizioterápia
57 Fizio- és mozgásterápia

6. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez
Az R3. 3. melléklete a „94610 Gyakorlatok ellenállással szemben” megjelölésű részt
követően a következő részekkel egészül ki:
94616* Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
Csecsemők és kisgyermekek egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelése
(idegfejlődési zavar, idegrendszeri sérülés esetén) az egész test összes idegvégződésének a
Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, fejtől az alsó végtagig kézzel történő
direkt ingerlése útján.
94618* Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel
történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
Csecsemők, kisgyermekek arc-, száj-, garat- és gégeizmok területének komplex habilitációs
kezelése (idegfejlődési zavar, idegrendszeri sérülés esetén) – nyelési, szopási problémás
tünetek, beszédhiba tünetei – a nyak, koponya, arc- és szájüregben elérhető
idegvégződéseknek a Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, az érintett
testtájak kézzel történő direkt ingerlése útján.”

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015.
június 14. napjával.
1

